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Co w> titt tott/ i taitflf £)bei‘f#tfelfe faafebeé ipt>ent>c: 

i> i un dertegnede, jeg FREDERICK GrevTRAMPE, Kongens Kammerherre og Stiftbefalings- 
' r * * f . v • *" f • 

„mand over Island, og jeg, FRANCIS John Nott Esqv, Capitain paa Hans ftorbrittaniske 

„Majeftæts Krigs-Brig Rover, gjore herved Vitterligt, at vi have oprettet folgende 

C O N V E N T I O Ni 

’ AKTIK. I 
* « 

ikal nyde de famme Rettigheder Og Indvilgelfer, fom ere tilftaapde 

AK TIK. IV. 

55 Jeg Capitainen for Hans ftorbrittaniske Majeftæts Krigs-Brig Rover} danfee Skibe," 

kan vel ikke erklære $en Istand, fom neutral > under den nærværende 

Krig imellem Dannemark og Storbrittanien > imidlertid giver jeg mit 

Æres-Ordfor mig felv, og de Under min Commando ftaaende Offi- *>Det fKaI vorde tilladt btittifice Underfaattere - fom maatte dnfee 

cercr og Mandskab, at jeg ikke Under mit nærværende Ophold ved det laa - at boefette dem og handle i hUmi, uden at aflægge Troe 

dette Lands Kyfter, skal foretage nogenfomhelft Fiendtlighed imod fKabs °S Lydigheds Eed fil nogen anden, end deres relmæfe 

Landet, og at jeg skal refpectere faavel privat Ejendom fom offent- Kong« af StorbriuanU, og af forblive og handle i Landet eet A?.r 

eflerat til Stiftet er indlobeii Underretning om Fred mellem Danne- ligt Gods." 

AK TIK. 11 
mark og Storbrittanien." 

55 Capitainen anlover ligeledes at beskytte de #en Island tilhorende 

Fiske-Skibe, faavidt det ftaaer i hans Magt" 

'AR TIK. HU ; 

55 Det skal vorde tilladt Skibe, fom komme tilbage fra Storbrittanien 

med Liceijce, at handle med de Vare, fom de medbringe derfra. 

AKTIK. V. 

55 De briuifke Underfaatter fkal, faa længe fom de forblive i Island, 
i * *' 1 .« v 

være underkaftede Landets Love, og paa famme Maade nyde Fri 

heder, fom danfke Underfaatter." 
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' ARTIK. VI 

Samme Tilladelfe skal vorde indvilget brittiske Kjobmands-Skibe, fom V Danfee og engelfice Skibe, ladte med islandfce Producter, faafom 

komme til Island med .fedvanlige Toldfedler og Klareringer, og de FiOc, m. v., forfynes fra Stiftet med fornødent Klarerings-Bevifs til at 

foal 4 gaae til Soes." 

opwtebe Coitveitttott (Mebes fjernt) til almitiMtø jgfterøtfnfng befjen&tøjøve*. 
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